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Leg logoped
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L = A x F

Tre förutsättningar för läsning
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Bygg läsförutsättningar i förskolan

Läsa
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I förskolan: Motivation och mental närvaro
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Språk – något vi gör tillsammans.

• Sam-tal

• Sam- språk

• Sam-spel
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Lyssna – en aktiv process

1. Ta emot ljudvågor
2. Tolka vad talaren säger + tänker + känner
3. Minnas för att kunna processa informationen
4. Ta ställning till innehållet
5. Svara – en nödvändig del! Då kommer alla ovanstående delar att 

sammanfattas 
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• Lyssna och komma ihåg:
Jag gick på promenad och såg en…

Lek med minne och fokus
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I förskolan: Fokus och motivation

• Gemensamt fokus

• Språka ihop

• Lyssnandet

• Minne 
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Avkodning - ordigenkänning
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Ljud = bokstäver, betydelselösa byggstenar
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….står i badrumsskåpet
… ramlade ner på golvet

…borde återvinnas

Språkljud - fonem

Orddelar - morfem
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A
Avkodning - ordigenkänning

• Känna igen bokstäver

• Koppla bokstäver till ljud

• (Direktavläsning av ord som ”och”)

• Utveckla sin fonologiska medvetenhet

• Kunna läsa alla ord som finns, 
även ord som inte finns!
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Språkförståelse/läsförståelse

F
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Vi förstår språkets

…ljud
…ord
…ordböjningar
…meningsbyggnad
…det som sägs ”mellan raderna”

Ett barn som fyller 3 
år har hört mellan 
15 miljoner ord och 
45 miljoner ord!
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I förskolan: Ge barnen många, många ord!

• Att rusta barnen med ett väl utvecklat talat språk är den allra 
viktigaste förutsättningen för att de ska lyckas i skolan – och i livet.

• Gina Conti-Ramsden, brittisk forskare: När något barn har ”behaviour
problems” är det första ni ska göra att undersöka barnets 
språkförståelse (Dublin 2016).
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Gissa ett djur! Först namnet, sen ledtrådar

• Två ben… räcker!
• Utan svans… räcker!
• Som gnäggar… räcker!

• Fyra ben… mer!
• Nos… mer!
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Läsaren måste förstå tillräckligt många ord…
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…för hur kul är det att inte förstå vad man läser?
Eller vad någon läser för mig?
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Språkförståelse/läsförståelse

• Ljud
• Orden vid borden
• Orden om jorden
• Meningar
• Sammanhang
• Vad som sägs mellan raderna
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Bygga läsförutsättningar: A, F, 
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I förskolan: Läs för och tillsammans med barnen…

• Koncentrationen
• Minnet
• Utforska världen
• Jobba med hjärnan
• Tänka kritiskt
• Utveckla den empatiska förmågan
• Utöka ordförråd, språkförståelse 
• Kunskap om världen
• Stimulera fantasin
• Utveckla självkänsla och identitet

…och mest av allt 
för att det är så roligt!!!
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bokstart.se

- många bra tips!
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Målet (på lång sikt)

Läsning med 
fokusering, 
flyt och 
behållning, 
där ord-
igenkänning och 
läsförståelse 
integreras.
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Ni är viktiga!

Fokus, lyssnande, 
ömsesidighet, 

pratlust och glädje

Ord vid borden och 
orden om jorden, 

samspråk och  
berättande

Ljud och bokstäver, 
lekläsning och 

lekskrivning
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